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المحتويات البرنامج:

المقدمة:
ان الهدف العام من الدورة التدريبية تنمية مهارات المشاركين حول أصول وآداب المرافعة الشفوية والمكتوبة وإثراء الفكر القانوني،   حول اعداد مذكرات المرافعات أمام 
المحاكم المختصة، وذلك لتنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للقانونيين المشاركين في الدورة، في مجال كتابة المذكرات القانونية الداعمة للمرافعات، وبيان حجتها 

ومدى أهمية دورها في الدعوى وكيفية إعدادها، وذلك من خالل بيان أساليب المرافعة المكتوبة والشفهية ، واالطالع على عناصر مذكرة المرافعة والبيانات الجوهرية إلعدادها 
،والتدريب على حاالت عملية .

الفئات المستهدفة:
تستهدف الدورة التدربية السادة / محاموا الحكومة والمستشارين والباحثين القانونين بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	
المحامون والباحثون القانونيون بمكاتب المحاماه والمؤسسات القانونية واالستشارية 	
القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة 	
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية 	

القدرات والكفاءات القضائية والسلوكية المستهدفة:
الكفاءات الوظيفية التخصصية القانونية: 	

كفاءة الترافع الشفوي 	
كفاءة كتابة مذكرات الدفاع 	
كفاءة التفكير المنطقي العدلي وفنون التأثير 	
كفاءة  الممارسة العملية لكتابة مذكرات الرأي القانوني 	
الكفاءات السلوكية: 	

كفاءة الحوار واالقناع القانوني من خالل المرافعة المكتوبة والشفوية 	
كفاءة التفكير المنطقي 	
مهارات التحدث العلني واالقناع 	
كفاءة آداب المرافعة الشفوية 	

مفهوم آداب الرتافع:
إزاء الهيئة القضائية�	
إزاء الزمالء�	
إزاء الخصوم�	

أصول الرتافع:
تعريف المرافعة�	
ضرورة المرافعة في النظام القضائي�	
المرافعة شرط لصحة اإلجراءات وصحة الحكم�	
شرعية المرافعة�	
أنواع المرافعة ) شفوية – مسطورة – مرافعة االدعاء – مرافعة الدفاع (�	
أساليب المرافعة ) االرتجال – التالوة – االرتجال المكتوب (�	
كيف تكون المرافعة صحيحة و مثمرة ؟. ) ضوابط وآداب المرافعة (�	
تطبيقات ونماذج عملية�	

أاسليب المرافعة باستخدام كل من:
اللغة�	
االرتجال�	

ضوابط وتقنيات المرافعة:
االستماع الى الموكل�	
فحص األوراق والمستندات والمحاضر المتعلقة بالدعوى�	
إعطاء التكييف القانوني الصحيح للواقعة�	

أاسليب صياغة المذكرات والمرافعات والتقارير:
أساليب تحرير المذكرات والتقارير�	
خصائص تحرير المذكرات والتقارير�	
صياغة المذكرة أو التقرير وعناصرها األساسية�	
أهمية اإليجاز والوضوح ووسائل تحقيق كل منهما�	
الوضوح الواجب في أسلوب الصياغة، وعناصر المذكرة، ومنهجها �	

والرأي النهائي
تأييد المذكرة بمالحق ومستندات�	
تسجيل المستندات وتحريزها في حوافظ�	
عرض السوابق التي تشجع على اعتماد المذكرة�	
أمثلة ونماذج تطبيقية�	
ورشة عمل  : إتقان إجراءات الترافع�	
ورشة عمل  : توصيات لمرافعة ناجحة�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)أصول وآداب المرافعة الشفوية والمكتوبة ®(
تحليل النص القانوني و تحضير المذكرات و التقارير القانونية و اإلدارية

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


